HAVI RENDELÉSI NYEREMÉNYJÁTÉK
ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ
A Star Network MCN Kft. (székhely: 1097 Budapest, Vaskapu utca 20.; adószám: 25156892-2-43),
mint "Szervező" a „Havi rendelési nyereményjáték” elnevezésű havi nyereményjátékkal kapcsolatban
az alábbiak szerint tájékoztatja a nyereményjáték résztvevőit (továbbiakban mint „Játékos”) a
nyereményjáték során megvalósuló személyes adatok kezeléséről.

1. Adatkezelés elvei és jogalapja
A Játékban való részvétel és az ehhez szükséges adatszolgáltatás önkéntes, személyes adatkezelés csak
Játékos hozzájárulásával valósul meg. A Szervező a személyes adatokat harmadik fél részére nem
továbbítja.
Szervező általi adatkezelésekre az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról
szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv) 5. § (1) bekezdés a) pontja szerint Játékos
önkéntes hozzájárulása alapján kerül sor. A hozzájárulást Játékos az egyes adatkezelések tekintetében
az adatok önkéntes megadásával adják meg.
Játékos adatai kezeléséhez adott hozzájárulását bármikor, korlátozás és indokolás nélkül, ingyenesen
jogosult visszavonni, továbbá jogában áll adatainak a megjelölt célra vagy annak egy részére történő
kezelésének megszüntetését kérni.
A személyes adatokat a Szervező kizárólag a Játékosokkal történő kommunikációra és a jogszabály által
előírt kötelezettségei teljesítésére, valamint adatgyűjtésre használja. Az adatkezelési cél megszűnésével,
de legkésőbb a Játékot követő 30 nappal az adatok törlésre kerülnek.
Azáltal, hogy Játékos részt vesz a nyereményjátékban, hozzájárulását adja ahhoz, hogy amennyiben
nyer a Játékban, akkor a nyeremény kézbesítéséhez nélkülözhetetlen személyes adatait (név, e-mail cím,
adóazonosítójel), a Szervező és a nyeremény kézbesítése céljából az információs önrendelkezési jogról
és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény rendelkezéseinek megfelelően kezelje.
A személyes adatokhoz szigorúan korlátozott a hozzáférés a jogosulatlan megismerés, a személyes
adatok jogosulatlan megváltoztatása, illetve jogosulatlan felhasználása megelőzésére.
Amennyiben az adatkezelési feltételek megváltoznak, a Szervező tájékoztatja Játékost a módosításokról.

2. Felhasználói jogok és jogérvényesítési lehetőségek
2.1 Tájékoztatáshoz való jog
Játékos bármikor jogosult tájékoztatást kérni a Szervező által kezelt, rá vonatkozó személyes
adatokról. Szervező Játékos kérésére tájékoztatást ad a rá vonatkozó, általa kezelt adatokról, az
adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, továbbá arról, hogy kik és milyen célból kapják vagy
kapták meg adatait. Szervező a kérelem benyújtásától számított 30 napon belül írásban adja meg a kért
tájékoztatást.
Játékos bármely, az adatkezeléssel kapcsolatos kérdéssel, illetve észrevétellel Szervezőhöz fordulhat
az info@creatorok.hu címen vagy a +36 20 6199 413 telefonszámon.
2.2 Adatok törléséhez vagy helyesbítéséhez való jog
Játékos bármikor jogosult a helytelenül rögzített adatainak helyesbítését vagy azok törlését kérni a
fentebb megjelölt elérhetőségek valamelyikén. Szervező a kérelem beérkezésétől számított 3
munkanapon belül törli az adatokat, ez esetben azok nem lesznek újra helyreállíthatók. A törlés nem
vonatkozik jogszabály alapján szükséges adatkezelésekre, azokat Szervező a szükséges időtartamig
megőrzi. Érintett kérheti továbbá, adatainak zárolását. Szervező zárolja a személyes adatot, ha Játékos
ezt kéri, vagy ha a rendelkezésére álló információk alapján feltételezhető, hogy a törlés sértené Játékos

jogos érdekeit. Az így zárolt személyes adat kizárólag addig kezelhető, ameddig fennáll az az
adatkezelési cél, amely a személyes adat törlését kizárta. A helyesbítésről, a zárolásról és a törlésről
Játékost, továbbá mindazokat értesíteni kell, akiknek korábban az adatot adatkezelés céljára
továbbították. Az értesítés mellőzhető, ha ez az adatkezelés céljára való tekintettel Játékos jogos
érdekét nem sérti. Ha Szervező Játékos helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelmét nem teljesíti, a
kérelem kézhezvételét követő 30 napon belül írásban közli a helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti
kérelem elutasításának ténybeli és jogi indokait.
2.3 Tiltakozáshoz való jog
Játékos tiltakozhat személyes adatainak kezelése ellen. Szervező a tiltakozást a kérelem benyújtásától
számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 nap alatt megvizsgálja, annak megalapozottsága
kérdésében döntést hoz, és döntéséről a kérelmezőt írásban tájékoztatja.

3. További rendelkezések
Szervező a neki megadott személyes adatokat nem ellenőrzi. A megadott adatok megfelelősségéért
kizárólag az azt megadó személy felel. Bármely Játékos a játékban való részvétellel egyben
felelősséget vállal azért, hogy a megadott instagram fiókról kizárólag ő vesz igénybe szolgáltatást. A
Szervező fenti esetben minden tőle telhető segítséget megad az eljáró hatóságoknak a jogsértő személy
személyazonosságának megállapítása céljából.
Adatvédelemmel kapcsolatos panaszával a Játékos a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság
Hatósághoz (www.naih.hu) vagy az illetékes bírósághoz fordulhat.

